
(Geen) stad van God
Brazilianen zeggen: São Paulo is door
mensen gemaakt, Rio de Janeiro door
God. ‘SP’ is een stad in het kwadraat, de
economische hoofdstad van Zuid-Ame-
rika,met volgens schattingen 21miljoen
inwoners.Stadvanbetonensteenzoverje
kuntkijken,alvanuithetvliegtuig.Endan
tebedenkendatdestadtothalverwegede
19de eeuw, voordat de koffie-industrie in
deregiolosbarstte,nietveelmeerwasdan
eendorp.

Riowastoenalhoofdstadenzoudattot
1960blijven. Rio,met debijnaamCidade
Maravilhosa,heefthaarbaai,haarbergen,
haar Copacabana, haar Ipanema. Maar
ooknaar schatting 11 tot 13miljoen inwo-
ners. En danwordt in demeeste favela’s
niet eens geteld. De beroemdste icoon is
overigens niet door God gemaakt,maar
wel ter ere van hem dan wel zijn zoon:
CristoRedentor,het40meterhogeChris-
tusbeeldinart-decostijlopdeCorcovado-
berg.
De tramnaar Christus (vanaf station
CosmeVelho) kost 44 real, onge-
veer 15 euro. corcovado.com.br

DeBaai van Januari
In SãoPauloheb je Paulistanos/as enPau-
listas. JezegtPaulistanotegeniemanddie
indestad isgeboren,enPaulista tegen ie-

manddie uit de staat São Paulo komt. Bij
voetbalwedstrijdenkandatnogwel eens
uitmaken.

InRiode Janeiroheb je Cariocas, offici-
eeldegenendieoorspronkelijkuitdestad
Riokomen.Datdaarhetwoord ‘rio’ inzit,
iseengelukje,wanthetkomtvaneenoud
inheemswoord:caribetekentblankeman
(dePortugeesdestijds),enocahuis. Indie
nieuwe stad stonden de huizen van de
blanken.Alswehettochovernamenheb-
ben:Riode JaneirobetekentdeRiviervan
Januari. De Portugezen kwamen in ja-
nuari 1503aanendachtendatdebaaieen
rivierwas. Stom.

Niet dat ze indie andere stadheel lang
over een naam hebben nagedacht: São
Paulo is gesticht op de plek van een je-
zuïetenschool,opdedag(25januari 1554)
datdeheiligePauluswerdgeëerd.

Stijf of lui
SP enRio zijnuiteraard rivalen. DeCario-
casenPaulistanosvindenvanallesvanel-
kaar. De Cariocas zeggen in de kroeg dat
dePaulistanossaaienstijf zijn,andersom
zeggendePaulistanosdatdeCariocas lui
zijnentevaakopslipperslopen.Nietwaar
natuurlijk,maarer isweldegelijkeenver-
schil.SãoPauloisformeler,Rioinformeler.
Echt tafelen versus een hapje en een
drankje. Ach, zeggen de Cariocas, het is
ook logisch. Hier zijn de gebouwenmin-
der hoog, hier hebben we meer zon op
onzebol.

Liever na tienen…
Zeg langzaamSãoPaulo en je staat eigen-
lijk al inde file. De inwoners zijn elkedag
uren kwijt om enkel al naar en van het
werk te komen. Tussen6 en 10uur ’s och-
tendsen5en8’savondsishethels.Endan
ishetallePaulistasalééndagperweek,af-
hankelijk vanhet kenteken, verboden in
despits terijden.Duwjezelf dusindeme-
tro. Jemoetwel gelukhebbenmet de lij-
nen,wantheeluitgebreidishetmetronet
niet. Met Azul (blauw), Verde (groen) en
Vermelha (rood) kom je gemakkelijk bij

hetSé-plein inhetcentrum,deAziatische
straten in Liberdade, en natuurlijk de
groteAvenidaPaulista.
InRiomoet jenógmeergelukhebben.

Er is maar één traject van de groene en
oranje lijndat vermoedelijk vanenignut
zal zijn: vanCentral naar Copacabana of
Ipanema. De bus is gebruikelijker. En de
autodus. OokdeCariocas staan vaak stil,
maaropdeAvenidaAtlántica,zopalnaast
het Copacabana-strand is het toch echt
heel anders filerijden.
Kaartjemetro in São Paulo 3,00 real
(ietsmeer dan 1 euro), in Rio 3,20
real.

Erfenis van Niemeyer
Dezeweek zijn alle Braziliaanse ogenge-
richtopdeSambódromos:hiermakende
sambascholen tijdens het carnaval hun
opwachtingmetdans, veren enpraalwa-
genbij de jury (ende tienduizenden toe-
schouwers opde tribune). De Sambódro-
mos van São Paulo en Rio, als het ware
lange, brede straten met tribunes aan
weerszijden, zijn beide ontworpendoor
OscarNiemeyer.DéarchitectvanBrazilië,
die in december overleed op 104-jarige
leeftijd, zette de hoofdstad Brasilia neer
alsmagnumopus.

HijheeftookinSãoPauloenRiowatbe-
tonvormgegeven.ZoisdaarhetCopan-ge-
bouw(1957-1966) inSP,meteeneenvande
grootstegebouwenvanhet land:een ‘gol-
vend’appartementengebouwvan140me-
terhoog. Er zijn zoveel voordeuren inCo-
pandat de flat zijn eigen postcode heeft
(genoteerd: 01046-925). In Rio is het be-
kendsteNiemeyer-gebouwhetMuseude
ArteContemporâneauit1996,aandeover-
kant vandebaai inNiterói.Doordevorm
– stel je een vliegende schotel voor, door-
snee50meter– isheteenvandemoderne
iconenvandestad.
anhembi.com.br (SambódromoSão
Paulo), macniteroi.com.br, samba-
drome.com (Rio), copansp.com.br
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Michael Jackson
Dona Marta (of Santa Marta) was de allereerste favela van Rio die ‘schoon’ werd

verklaard. De opschoning is vooral te danken aan Michael Jackson. Hij maakte hier
in 1996, samenmet regisseur Spike Lee, opnamen voor zijn clip They Don’t Care
About Us. De favela, een kleintje met pak ’m beet achtduizend inwoners, werd

wereldberoemd. Kwam Jacko nogmet een helikopter aan enmoest hij afspraken
makenmet de drugsbaronnen, nu kan iedere toerist er vrijelijk rondlopen. De

topattractie is een standbeeld van Michael, dat cartoonist Ique neerzette.

São Paulo, met op de voorgrond het golvende appartementengebouwCopan van de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer. Foto Fernanda Preto / Hollandse Hoogte

DeeneBraziliaanse
megastad is stukken

leuker dan je denkt, de
anderwat je altijd al

hoopte. Tips voorwie
moet kiezen tussen São
Paulo enRiode Janeiro.

DoorEric van denBerg

Samba’s,
favela’s en

verse
piranha’s



De vijf knallendste...
CHINEES NIEUWJAAR XIN NIAN KUAI LE!
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HANDIG DING KAMPEERFORNUIS ANNEX STOPCONTACT

De tweede vollemaanna dewinterzonnewende betekent de
start vanhet ChineseNieuwjaar. Dit jaar is dat op 10 februari,
het begin ook vanhet Jaar van de Slang. De beste plekken om
elkaar XinNianKuai Le! (GelukkigNieuwjaar!) tewensen.
Door Iñaki OñorbeGenovesi

1 Peking
(China)

Geen beter decor voor het vieren van
het voorChinezenbelangrijkste feest
vanhet jaar, dandehoofdstad.Werke-
lijk alles komtvoorbijwathetChinese
Nieuwjaar of Lentefeest zo speciaal
maakt en Chinezen overal ter wereld
tot wel vijftien dagen feest verleidt.
Nieuwe kleren worden gekocht – het
liefst in de gelukskleur rood. Huizen
wordenschoongemaakt, feestelijkefa-
miliemaaltijden bereid, de goden ge-
ëerd en natuurlijk zijn er de bekende
leeuwen-endrakendansen.Enlastbut
not least: het oorverdovende geknal
vanvuurwerkomdekwadegeesten te
verjagen.Ishetnognietgenoeg?Geniet
dan van het eeuwenoude Dongyue
tempelfestival in het oosten van Pe-
king,waardrumbands, operazangers
en verhalenvertellers dagenlang in
touw zijn. Of maak plezier bij de Pa-
rade-achtige sfeer van het Ditan Park
tempelfestival.

2 San Francisco
(Verenigde Staten)

De allergrootste Chinese wijk buiten
Azië. Maar ook de oudste Chinatown
vandeVerenigdeStaten.Metdankaan
degoudkoortsdiehalverwegede 19de
eeuw ook tienduizenden Chinezen
naar Californië lokte. Loop op Grant
Avenueonder de rode toegangspoort
Chinatown binnen en slenter tot aan
Stockton Street,waarhistorie en festi-
viteiten samenkomen. Van daaruit is

hetdagenlanggenietenvandeChinese
NewYearFlowerFairendeChinaTown
Community Street Fair.Maarniksgaat
bovendeafsluitendeChinesestraatpa-
rade,vrijweldooriedereenals ‘debeste
buitenChina’ beschouwd. Eenhoofd-
rol is weggelegd voor de ruim zestig
meterlangeGoudenDraakwaaronder
honderdmannenen vrouwen schuil-
gaan.

3 Parijs
(Frankrijk)

De grootste groep Chinezen van Eu-
ropavindjeinhet13dearrondissement
vande Fransehoofdstad.Nu zijn er in
Parijs zoveelChinezendat jeook inan-
dere delen van de stad ‘Chinatowns’
zult aantreffen,maar geenenkele kan
tippenaanditQuartier Chinois. Is het
vanwegedealtijdmetChinezenafgela-
denrestaurantstussenPlaced’Italieen
de Porte de Choisy? Feit is dat tijdens
het Chinese Nieuwjaar de straten ge-
vuldzijnmetkleurigeenvrolijkepara-
des vanmuzikanten, dansers, draken
en leeuwen. Envergeet vooralniet een
kijkjetenemenbijdeberoemdesuper-
marktTangFrèresaandeAvenued’Ivry,
eenwaarparadijs vanAziatischekrui-
denengroenten.

4 Bangkok
(Thailand)

Gelegen in het historische deel van
Bangkok mag de Chinatown van de
Thaise hoofdstad zich erop beroepen

twee kilometer lang te zijn en ruim
tweehonderd jaar oud. Let op dewel-
vaartendevelerijkeThais-Chinesehan-
delfamiliesdieerwonen.Enjebegrijpt
alsnelwaaromjuisthierhethartvande
goudhandel in Thailand is gevestigd.
Epicentrumvan de festiviteiten rond
het Chinese Nieuwjaar is de bekende
YaowaratRoad,waar eetstalletjes,mu-
ziekoptredens en acrobaten dag en
nacht doordraaien. En wie heel goed
oplet, vangt misschien een glimp op
van de Thaise koninklijke familie die
elk jaarevennaarYaowaratRoadkomt
omhaarnieuwjaarswensenaandeChi-
nesegemeenschapover tebrengen.

5 Amsterdam
(Nederland)

Nederland telt drie stedendie er prat
op gaan een echte Chinatown te heb-
ben: Rotterdam,DenHaag enAmster-
dam. Toch is de Rotterdamse West-
Kruiskade niet meer dan een langge-
rekte verzameling Aziatische
restaurantsentoko’s.Enonderscheidt
Den Haag zich slechts door de fraaie
ChinesetoegangspoortenindeWagen-
straatendeChinesestraatnaamborden
indewijk. Voorhet echte Chinatown-
gevoelmoetjeinAmsterdamzijn,waar
ronddeZeedijkenNieuwmarktalvan-
daaghetChineseNieuwjaarwordt ge-
vierd met veel eten en vuurwerk. En
trekvooraltijduitvooreenbezoekaan
de He Hua-tempel (Lotusbloemtem-
pel), degrootste in traditionelepaleis-
stijl gebouwde Chinese tempel in Eu-
ropa(Zeedijk 106).

G
oed idee, van tweeAmeri-
kaanse ontwerpers. Zij
ontwierpeneenhightech-
oven voor al die mensen
op aarde die nog op een

kampvuurkoken.Hunexperimentele
BioLite HomeStove brandt veel effi-
ciënter,produceertnauwelijksrooken
je kunt er je telefoon of een ledlamp
mee opladen. Een kleine variant, de
CampStove, is sinds kort te koop voor
kampeerders. Die kunnen voortaan
hun brandertje, brandstoflessen en
zonnecelpanelenthuislaten.Verbrand
gewoon wat takjes in je BioLite en je
hebteen fornuisannexstopcontact!
Datwildenwijmeteenproberen. In

een stadspark raapten wij links en
rechtstakkenopenstakendieaan.Een
kleineventilator jaagthetvuuraanen
verandert het hout razendsnel in as.
Maar de takjeswaren vochtig, het kof-
fiewater wilde niet echt koken en de
smartphonestierf langzaamindekou.
Een tweede test in de openhaard ver-
liepbeter:kurkdroogbeukenhoutver-
anderdeineenbulderendeblauwwitte
vlam. Alsof een smurf de nabrander
vanzijnF-16aanzet.
Dooraldit fossielegeweldlaaddede

smartphone inderdaad langzaamop.
Voelt toch raar, alsof je kolen in je lap-

top gooit. Voor de fluitketel was de
steekvlam teheftig. Het kiezen vande
juiste hoeveelheid hout vergt kenne-
lijk oefening. Eigenlijkmoet iedereen
zo’n apparaat in huis hebben, vinden
demakers.Zodat jekuntblijvenkoken
enopladen,alsgasenelektrauitvallen.
Daarom verschenen de oventjes in

NewYorkseparkennadestormSandy;
buurtbewonerswaardeerdende soep
endevoltagevoorhunsmartphone.
Noël van Bemmel

BioLite CampStove, 149,95 euro
bij Bever Zwerfsport (bever.nl)

Beide stedenwil je (ook) vanboven zien.
Al ishetmaaromdat je zekerwilt zijndat
zeéchtzogrootzijn. InRiodeJaneiroklim
jedusopeenberg, inSãoPauloopeenge-
bouw. InRio liggende topattracties voor
dehand:naardevoetenvanChristuszo’n
700meterbovendestad,of andersmetde
kabelbaannaarde396meterhogePãode
Açúcar (het Suikerbrood),met geweldig
uitzichtoverdeGuanabara-baaiendeop-
stijgendevliegtuigenvanaf hetSantosDu-
mont-vliegveld.Nog leuker is eenuitkijk-
puntmiddenindestad, inhetParquedas
Ruínas.Hierstaanderestenvaneen land-
huisdateenseigendomwasvanLaurinda
Santos Lobo (1876-1946), eenmecenasdie
partijtjesgaf enpoëzieavonden.Deruïne
enhetuitzichtoverdowntowntotaanhet
Suikerbrooderenhaar.Enhetopenlucht-
caféniet te vergeten. Ideale lunchplek.
Ietsminderidyllischishet inSãoPaulo:

hier geen water in de verte, maar nóg
meer stad. Desalniettemin indrukwek-
kend. De stad heeft 200 gebouwen die
100meterof hogerzijn.Genoegkeusdus:
Edifício Altino Arantes (161 meter, doet
denkenaanEmpireState), Cidade Jardim
(shoppingmall aan Pinheirosriviermet
terrassen), EdifícioMartinelli (130meter,
aankloppenopAv.SãoJoão35,dedeurvalt
amperop).Opwelkdakjeookstaat,altijd
weet je:daarindeverte,daarbijdiemega-
antennes,dat isAvenidaPaulista.Daarkri-
oelenookvandaag 1,4miljoenmensen.
shoppingcidadejardim.com, predio-
martinelli.com.br,
bondinho.com.br/en (kabelbaan)

Dure nepjuwelen
Wiewil shoppen,moet vooral eerstmaar
eensbedenkenwat enhoeprecies. In São
Pauloheb je BomRetiro, eendistrictmet
werkelijk duizendenwinkeltjes. Vroeger
wasdithethartvandetextielindustrie,nu
is het een beroemde immigrantenwijk.
Veel shops gerund door Zuid-Koreanen,
Joden, Italianen enGrieken.Nog zo’n be-
grip: 25.Wie zegt ‘Ikganaar 25’, gaatnaar
Rua25.deMarço,wederomeeneindeloze
kronkelendeverzamelingvanshops: van
nep-merktassen tot goedkope elektro-
nica.VoorluxebelandjegeheidopRuaOs-
car Freire, dwars doorhet trendy Jardim-
district. Fabrizio Giannone verkoopt er
dure nepjuwelen, omdat de cliëntèle de
echte te riskantvindtopstraat.
Rio de Janeiro is ietsminder duidelijk.

Veelmalls.Populair isRioSul,nietvervan
Copacabana.Treetjehogeropdeprijslad-
derstaat ShoppingLeblon,naarhetgelijk-
namige buurdistrict van Ipanema. Up-
marketmode:deFashionMall inSãoCon-
rado. In downtown Rio zit een enorm
marktgebied: Saara. In die Rua (straat)
moet je dusmaar beginnen. Daarnaheb
jenog21 straten tegaan.
guiadobomretiro.com.br (Portu-
gees),

shoppingleblon.com.br,
riosul.com.br

Favela’s
Even een stapje in het echte le-
ven.Bijdefavela’sdenkjealgauw
aan Rio de Janeiro (hoewel São
Pauloermeerheeft).Niet raar: er
is in Rio ookmeer aandacht voor
de sloppenwijkennuhetWKvoet-
bal 2014 én deOlympische Spelen
2016naderenendewereldtoekijkt.
Rio is veilig, benadrukt Rio. Dat
klopt. Als jemaarweetwaar je níet
moet zijn (daarwaar drugs enwa-
pens nog regeren). Steedsmeer fa-
vela’s zijn ‘gepacificeerd’ door de

UPP (Unidade de Polícia Pacificadora).
Maar, zeggen de Cariocas: enkel de heel
zichtbarekomennuaandebeurt,bijvoor-
beeld die in de buurt van hetMacaraña-
stadion,waar ondermeer op 13 juli 2014
deWK-finale zalwordengespeeld. Schat-
ting: vandeduizend favela’s zijn er nu 25
‘schoon’.
Ook in São Paulo kun je favela’s bezoe-

ken,bij voorkeurmeteenorganisatiedie
weet wat ze doet. Zo gaan diverse tour-
groepennaarParaisópolis,eencentralefa-
veladirectnaastderijkebuurtMorumbi.
Het is de favelawaar de kunstenaar Este-
vão woont. Bijnaam: de Braziliaanse
Gaudí. En inderdaad: tussen de armoe-
digehuisjesduiktineenseenGaudí-achtig
pand op. Zij het gemaakt met alles wat
maaropstraat is te vinden.
Voor DonaMarta in Rio: vraag om
tour van Rio Top Tour bij kraampje
op Praça Corumbá (Botafogo).
Geld komt ten goede van favela.
Ander tours, zie bijvoorbeeld fave-
latours.com.br. São Paulo: kijk eens
bij aroundsp.com.

Een cashewcaipirinha alstublieft
Etenendrinken:seriousbusinessinbeide
steden. Allereerst de koffie. Daar spot je
nietmee. Dat is cultuur (en zeker in São
Paulo een bron vanwelvaart). Bij een es-
pressokrijg jedoorgaanseenglaasjebrui-
sendwater: dat drink je eerst leeg om je
papillen wakker te maken. Een culinair
uitje inSãoPaulozoueigenlijkmoetenbe-
ginnenbijdeoverdektemarkt, deMerca-
dão. Alle culturen enkeukens bijeen. Bo-
veneet jebijdeHoccaBareenbroodjepa-
stramiof bacalhau.Benedenhaal jeverse
piranha, inclusief tanden, voor 11 realper
kilo.EnbijdekraamvanCasaGonsalez la-
tenzegraagwatfruitproeven.Watteden-
kenvandecashew?Bijdienoothoortdus
ookeenvrucht.Er isookeencashewcaipi-
rinha.ProbeerdiemaareensbijdeVeloso-
bar.Eenpopulaireafter-workbar,spitsuur
beginvandeavond.Gavroeg.
In Rio de Janeiro kunnen ze er ookwat

van.Aanheteindvandemiddagkunje in
het centrumvande stad aande slag, bij-
voorbeeld op een rond Rua do Ouvidor,
eengebiedvolbotecos/botequims(kleine
dranklokalen).Vantafelenzaldaarnanog

weinigkomen.Jemoetdanecht
niet meer denken aan een
feijoada, de loodzware bo-
nenstoof met varkensvlees.
Beroemdadres in Ipanema:
Casa do Feijoada. Borden vol

krijg jeookbijdechurrascarias,
de vleesrestaurants. Gegrild
kwaliteitsvleesvanallesoorten
tot jij of de ober erbij neervalt.
Bij een vande beste, Porcão in
Rio, geef je met een kaartje
naast jebordaanof jenoginte-
resse hebt in meer plakjes of
stukjes. Sim is ja, en,met demi-
nuutbelangrijker,não isnee.
mercadomunicipal.com.br,
velosobar.com.br,
porcao.com.br;
cidadedesaopaulo.comen
rioguiaoficial.com.br (ook
als app beschikbaar)

Drakendansendde
kwade geestenverjagen
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